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 چکیده

تمامی کشورها است. کشور ایران با توجه به اینکه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی یکی از اصلی ترین اهداف اقتصادی 

های در طول سالیان گذشته و همچنین در حال حاضر درگیر فشارهای اقتصادی از طرف کشورهای دیگر در قالب تحریم

شد و های دستیابی به رها اقدام کند. یکی از ایدههای آن تحریماقتصادی بوده است باید از راهکار جدیدی برای جبران زیان

توسعه اقتصادی در این حالت استفاده از اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی برای کشورهای تحریم شده که حق واردات و 

تواند در بی نیازی کشور و هایی که میباشد. یکی از قسمتها میصادرات ندارند یک راهکار بسیار مفید برای مقابله با آن تحریم

تواند یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی مفید باشد توسعه صنعت کشاورزی است. کشاورزی می ای از اقتصادتحقق گوشه

مقاومتی باشد و نقش مهمی در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشد. در این پژوهش نیز راهکارهای استفاده از صنعت 

توان شود که چگونه از طریق تقویت صنعت کشاورزی میمیکشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته و بیان 

 نیازی از تولیدات خارج کشور شد.های بزرگی در تحقق بهتر اقتصاد مقاومتی رسید و موجب بیبه موفقیت
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Abstract 

Achieving economic growth and development is one of the main economic objectives for all 

countries. In recent years and even now Iran economy has been under pressure and obstacle 

because of the sanction which imposed by western countries so it has to choose new strategy to 

compensate those sanction losses. In this situation one of the ideas to achieve economic growth 

and development is using the resistive economy. Resistive economy for countries which face 

with import and export limits is a very useful way to deal with the sanctions. One of sectors 

that could help the Self-sufficiency of the country and the strength of the economy is the 

improving agriculture sector. In this study, we examined the solution to achieving resistive 

economy by agriculture sector and we explained by strengthening the agricultural industry how 

can behave huge successes to achieving resistance economy, by strengthening agriculture 

sector and cause Self-sufficiency. 
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 مقدمه

درصد تولید ناخالص ملی و سهم  02ست که حدود ترین بخش اقتصادی پس از بخش خدمات اکشاورزی در ایران بزرگ

دهد. همچنین محل اشتغال بخش وسیعی از جمعیت کشور است. بدین ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص میعمده

(. قدمت 2830ترتیب رشد این بخش تا حدود زیادی تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است )حاجی رحیمی و ترکمانی، 

ساز پیدایش روستا بوده است؛ در بسیاری از نا بیش از قدمت روستا است. چه آنکه کشاورزی خود موجب و زمینهکشاورزی یقی

ترین صنعت منفرد است و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشورها و اغلب کشورهای کمتر توسعه یافته، کشاورزی بزرگ

بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزی را به عنوان استراتژی جمعیت و تأمین اقالم صادراتی کشورها ایفا کند. امروزه 

های اشتغال، نقش و راهبرد اصلی توسعه روستایی قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزی به عنوان منبع اصلی تأمین درآمد فرصت

گون آن نقش مهمی در ابعاد مختلف های متنوع و گوناکنند. در واقع کشاورزی و فعالیتاساسی در توسعه روستایی اسفا می

های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مناطق روستایی دارد، ناگفته نماند که اقتصاد نواحی روستایی کشور، مشتمل بر فعالیت

های بخش بندد، فعالیتها نقش میهای دور، تصویری از روستا بر ذهنباشدو آنچه از گذشتهکشاورزی و غیرکشاورزی می

های اقتصادی، تأمین مواد غذایی مورد نیاز جمعیت، ایجاد امنیت غذایی در جامعه و زی است. نظر به اینکه یکی از هدفکشاور

-های بخش کشاورزی به عنوان مهمباشد، بررسی وضعیت و چگونگی انجام فعالیتبرخورداری از رفاه و تأمین آسایش مردم می

توسعه در نواحی روستایی حایز اهمیت است. شایان ذکر است که توسعه کشاورزی های ترین بخش اقتصاد کشور و محور برنامه

به دلیل ساختارهای بسیار متفاوت کشاورزی در کشورهای مختلف، تعاریف بسیار ارائه شده است، به ویژه آنکه فرآیند توسعه 

وده است. برخی از توسعه کشاورزی به کشاورزی در جوامع مختلف با تغییر و تحول و شدت و ضعف بسیار متفاوتی رو به رو ب

دانند که در طی آن و به تدریج اوضاع اقتصادی و عنوان گذر از کشاورزی سنتی تأکید دارند و برخی دیگر آن را فرآیندی می

 (.2831شود )روستایی و عطایی، اجتماعی کشاورزان بهبود یافته و اصالح می

ا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشت و به با ظهور انقالب اسالمی، حکومت جدیدی در دنی

مبارزه با آن پرداخت. ظهور چنین حکومتی در منطقه خاورمیانه که از لحاظ ژئوپولیتیکی دارای اهمیت بسیار است، موجب شد 

های نظامی، عدم پیروزی استکبار در زمینهکه نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقالب برخیزد. با پایان یافتن جنگ و 

های اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده، ها که به ویژه در سالهای دیگر کشیده شد. یکی از این عرصهتهاجمات به عرصه

های عرصه پردازی و الگوسازی در. بنابراین، انقالب اسالمی ایران مکلف به نوآوری و نظریه (Balasa, 1990)عرصه اقتصادی است

جدید اقتصادی است. هر کشوری که علم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم اقتصاد 

 (.2832مقاومتی است )علیخانی، 

ه و مصرف بنا به تعریف برخی اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معموال در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابست

گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ایستادگی نموده و سعی در تغییر ساختارهای کننده یک کشور قرار می

بایست هر چه بیشتر به بینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد، میسازی آن بر اساس جهاناقتصادی موجود و بومی

ز منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد سمت محدود کردن استفاده ا

کند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می

رو ضروری است مفهوم اقتصاد مقاومتی و ضرورت مطالعه و  (. از این2838یابد )فشاری و پورغفار، که اقتصاد مقاومتی معنا می

نیز راهکارهای تحقق آن در اقتصاد ایران مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. بنابراین، این پژوهش بر آن است تا صنعت کشاورزی را 

 های دستیابی به اهداف مورد نظر اقتصاد مقاومتی شرح دهد.به عنوان یکی از راه

 

 متیاقتصاد مقاو
 تعاریف و مفاهیم اقتصاد مقاومتی

بینی شود، تصور ما از اقتصاد نوعی اقتصاد اسالمی است که ریشه در جهانهنگامی که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح می

کند. نخستین مفهوم قابل های مادی، معیشت ومعنویت را در یک تفسیر و یک الگوی خاص دنبال میتوحیدی دارد و مقوله



 

های مختلف حضور دارد؛ یکی از این اقتصاد مقاومتی این است که ما در جهانی زندگی کنیم که دشمن در عرصهاستنباط از 

بایست جهت نیل به ها، فعالیت اقتصادی است. به عبارت دیگر، در یک میدان رقابتی، تعاملی و تخاصمی قرار داریم که میعرصه

خواهیم از حیثیت و هویت خودمان گوییم اقتصاد مقاومتی، یعنی اینکه ما میمیاهداف این فضا را مدیریت کنیم. از این رو وقتی 

های ریزی و استراتژیدر مقابل دشمن یا رقیب دفاع کنیم و باید هر الزامی را که این مقاومت و دفاع نیاز دارد وارد برنامه

گروه اجتماعی مقاومی اشاره دارد که در راستای  اقتصادی خود کنیم. با این تعریف اقتصاد مقاومتی به نظام اقتصادی ملت، یا

کنند. هر اندازه اقتصاد ملت یا گروه اجتماعی احقاق حقوق خود یا پیگیری اهداف سیاسی که از نظر آنها بر حق است، مبارزه می

 (.2838تر است )فشاری و پورغفار، مقاوم، به آنها در راستای تحقق اهداف مقاومت بیشتر یاری برساند، مقاومتی

قاعدتًا در چنین فضایی هم دشمن بیرونی وجود دارد و هم دشمن داخلی و از طرف دیگر امکانات بیرونی و داخلی نیز 

فهمد و جامعه را بر اساس آن ها را به خوبی میگوییم، یعنی اقتصادی که این نوع مؤلفهفراهم است. این را اقتصاد مقاومتی می

توان گفت یک نوع مکمل اقتضایی آن است که به ی با اقتصاد اسالمی بیگانه نیست، بلکه میکند. اقتصاد مقاومتمدیریت می

 .(Peet and Elaine, 2009)گردد و در شرایط فعلی تحریم ضرورت آن دوچندان است ضرورت زمان فعلی ما باز می

 

 حمایت از تولید ملی

حمایت هر چه بیشتر از تولیدات داخلی و ملی است. با چندین سال متوالی است که تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت 

توان از واردات کاالهای خارجی به داخل کشور جلوگیری کرد حمایت بیشتر از تولیدات داخلی و افزایش کیفیت این تولیدات می

توان در تأمین سایر د میشوو لذا از این طریق از خروج ارز به بیرون کشور جلوگیری نموده و از آن مقدار ارز که نگه داشته می

 های اقتصادی را فراهم ساخت.مصارف همانند واردات تکنولوژی یا علوم و ... استفاده کرد و موجبات پیشرفت در سایر زمینه

هایی که کشاورزی به عنوان یکی از شود و زمینههای بعدی به نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور پرداخته میدر قسمت

 گیرد. تواند در آن فعال باشد، مورد بحث قرار میم اقتصاد جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی میهای مهحوزه

 

 کشاورزی

های متفاوتی ارائه شده است. بر اساس این های گذشته، در مورد نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی، دیدگاطی دهه

-به نقش فعال و پویا در اخیر تحول یافته است، به گونه 2882و  2802های ها، بخش کشاورزی از نقش غیرفعال در دههدیدگاه

ای که امروزه دیدگاه غالب آن است که بخش کشاورزی به رغم کاهش سهم آن در اشتغال و تولید ناخالص ملی به لحاظ اهمیت 

وجه بیشتری است. به موازات کلیدی در جریان توسعه اقتصادی به ویژه از نظر عرضه مواد غذایی و مواد خام صنعتی نیازمند ت

یابد؛ زیرا همراه با توسعه اقتصادی و ازدیاد درآمد، تقاضا برای مواد توسعه شهرنشینی، اهمیت بخش کشاورزی افزایش می

شود. چنانچه تولیدات داخلی نتواند به این تقاضا پاسخ دهد، جامعه ناچار به اختصاص ارز کمیاب داخلی پروتئینی نیز بیشتر می

 (.2831اردات محصوالت کشاورزی خواهد بود )سالم و نمازی، به و

 

 نقش بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی
 الف( عرضه مواد غذایی و مواد خام صنعتی

افزایش مواد غذایی قابل عرضه به بازارهای شهری در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت بسیار است، زیرا نخست 

کننده شهری در این کشورها به سرعت های غیرکشاورزی، جمعیت مصرفصنعت و سایر فعالیتآنکه به علت توسعه اشتغال در 

رو به افزایش است و دیگر آنکه به علت پایین بودن سطح تغذیه گرایش نهایی به مصرف در این جمعیت باالست و بخش زیادی 

یرکشاورزی دیگر تا اندازه زیادی با سطح شود. درنتیجه، سطح دستمزدهای صنعتی مشاغل غاز درآمد صرف مواد غذایی می

قیمت مواد غذایی ارتباط دارد. بدیهی است هرگاه عرضه مواد غذایی نتواند همگام با تقاضا زیاد شود، قیمت مواد غذایی افزایش 

افزایش دستمزدهای صنعتی و تورم، در نهایت، یابد و در نتیجه آن فشار روی دستمزدهای صنعتی و تورم در شهرهاست. می

 (.2831شود )سالم و نمازی، سبب کاهش تولیدات صنعتی و کندی توسعه اقتصادی می



 

تواند به توسعه و رونق عالوه بر عرضه مازاد مواد غذایی، بخش کشاورزی از طریق افزایش عرضه مواد خام صنعتی می

بافی، تولید قند و غیره( در کشورهای در حال توسعه کمک کند و افزایش ، قالیبافیصنایع سبک )مانند صنایع نساجی، پشم

-آورد، و از وارد کردن مواد خام برای این گونه صنایع جلوگیری میتولید و عرضه این مواد، هزینه تولید این صنایع را پایین می

 (.2831طانی و نجفی، توان مازاد آن را صادر کرد )سلکند؛ و البته در صورت تولید انبوه، می

 

 ب( تأمین ارز از طریق صادرات مازاد تولید برای واردات کاالهای دیگر

در اکثر کشورهای پیشرفته امروزی، کشاورزی در تأمین ارز مورد نیاز برای توسعه و گسترش نظام صنعتی نقش مهمی بر 

جویی در مصرف ارز خارجی و در نتیجه بهبود تراز عهده دارد. در کشورهای در حال توسعه، توسعه کشاورزی، عالوه بر صرفه

سازد. الزم به یادآوری است که کشاورزی تنها های خارجی، امکان صادرات مواد خام کشاورزی و تأمین ارز را فراهم میپرداخت

یه را فراهم آورد، ولی تواند این سرمامنبع تأمین ارز و سرمایه در مراحل اولیه توسعه اقتصادی نیست و سایر مواد اولیه نیز می

تواند منبع تأمین ارز بین محصوالت کشاورزی و مواد معدنی به مثابه منابع تأمین ارز تفاوت اساسی وجود دارد. کشاورزی می

 (.2830باغیان، توان همواره به آنها اتکا داشت )قرهدائمی باشد، در حالی که عمر مواد معدنی محدود است و نمی

باشد که میلیون دالر می 83/1332هزار تن با ارزش حدود  82/1103کل صادرات بخش کشاورزی ، وزن 2838در سال 

درصدی از ارزش کل صادرات کاالهای  31/23درصد از کل وزن صادرات کاالهای غیرنفتی و سهم  33/1دارای سهمی معادل 

وزن  2838ش داشته است. همچنین در سال باشد که نسبت به سال قبل آن هم از لحاظ وزنی و هم درصدی افزایغیرنفتی می

درصد  01/11باشد که سهمی معادل میلیون دالر می 30/2002هزار تن با ارزش حدود  31/00332کل واردات بخش کشاورزی 

باشد که نسبت به درصدی از ارزش کل واردات کاالهای غیرنفتی سال می 03/08از کل وزن واردات کاالهای غیرنفتی و سهم 

(. با توجه به آمارهای 2831خود از لحاظ وزنی افزایش و از لحاظ ارزشی کاهش داشته است )وزارت جهاد کشاورزی،  سال قبل

توان با توجه بیشتر به این زمینه باشد لذا میتوان دریافت که تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی منفی میداده شده می

 ه اجرا درآورد.اقتصادی بااهمیت کشور بهتر اقتصاد مقاومتی را ب

 ، آمار مربوط به میزان صادرات و واردات کاالهای کشاورزی به تفکیک آورده شده است:2در جدول شماره 

 1131. آمار صادرات و واردات کاالهای اساسی کشاورزی در سال 1جدول شماره 

 عنوان
 واردات صادرات

 ون دالر(ارزش )میلی وزن )هزار تن( ارزش )میلیون دالر( وزن )هزار تن(

 31/0812 33/3200 38/23 31/13 انواع گندم

 32/2123 81/2231 3/2 83/2 برنج

 12/133 88/2321 - - جو

 18/2333 31/1212 32/0 03/8 ذرت

 22/231 30/832 11/0 11/0 سویا

 23/32 1/12 81/2 33/2 آفتابگردان

 01/82 32/12 28/2 28/2 کلزا

 83/20 18/28 0/81 11/81 نخود

 - - 21/2 20/2 دسع

 81/1 10/8 30/3 11/1 لوبیا

 33/8 08/0 12/233 13/121 سیب زمینی

 - - 31/31 28/011 پیاز

 - - 11/813 21/132 فرنگیفرنگی و رب گوجهگوجه

 21/2808 31/0812 1/23 31/32 کنجاله

 23/2831 31/2803 31/21 13/3 انواع روغن

 18/011 13/13 31/81 1/81 چای



 

 23/833 21/301 13/83 08/13 و شکرقند 

 - - 01/230 31/831 سیب

 - - 00/2 88/0 پرتقال

 - - 33/023 21/210 خرما

 13/230 81/12 13/2 11/2 کره

 21/22 38/1 81/221 31/11 گوشت مرغ

 38/811 22/13 1/201 10/03 گوشت قرمز

 - - 33/2100 01/232 پسته

 - - 32/001 21/2 زعفران

 20/2 28/2 1/33 8/32 خم مرغانواع ت

 منبع: وزارت جهاد کشاورزی

 

 ج( ایجاد اشتغال برای نیروهای مولد و عرضه مازاد نیروی کار

نیروی کار یکی از عوامل مهم و عمده در تولید است و بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، زمینه اشتغال 

وری، نیروی کار مازاد خود را رها تواند با افزایش بهرهین بخش کشاورزی میدرصد مهمی از نیروی کار را فراهم کرده است. همچن

سازد و از این طریق، به افزایش تولیدات صنعتی کمک کند. البته رهاسازی نیروی کار مازاد یا مهاجرت بخشی از روستاییان به 

تولید کشاورزی نداشته باشد، و دیگر اینکه  پذیر است: نخست اینکه مهاجرت نیروی کار اثر منفی برشهرها با دو شرط امکان

شهرها و بخش صنعتی که در محاورت شهر قرار دارند، ظرفیت جذب نیروی کار اضافی را دارا باشد. برای تحقق شرط اول باید 

یک کشور وری نیروی کار یا زمین، یا هردو، در کشاورزی افزایش یابد. این موضوع تا حد زیادی به نسبت جمعیت کشاورزی بهره

 (.2830باغیان، بستگی دارد؛ هر اندازه این نسبت باالتر باشد، امکان وجود نیروی کار مازاد بیشتر است )قره

تواند مشکالت فرهنگی را نیز مرتفع کند. بنابراین، ایجاد اشتغال در کشور امنیت عمومی را در پی خواهد داشت که می

های شغلی یکی از الزامات و اقدامات شود. در شرایط فعلی افزایش فرصتی میهای شغلی از سوی دولت امری ضروری تلقفرصت

شود، چرا که در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، نیازمند نیروی کار بیشتر در مهم مقامات مسئول در دولت محسوب می

های ر با استفاده از جهت دادن سرمایهکشور هستیم. از جمله راهکارهای موثر برای ایجاد اشتغال، توسعه صنعت کشاورزی کشو

 داخلی به سمت این زمینه کاری مهم است.

درصد بوده است  8/08، به طور متوسط 32-32بر اساس آمار موجود، سهم بخش کشاورزی در اشتغال کشور، طی دهه 

این میزان اشتغال در سال اند که میلیون نفر در این صنعت شاغل بوده 1/8میلیونی، حدود  11از جمعیت  2832که در سال 

 (.2831؛ مرکز آمار ایران، 2838باشد )وزارت جهاد کشاورزی، میلیون نفر می 3/8درصد و معادل  23به  2831

 

 هاد( گسترش سایر فعالیت

وری کشاورزی، پیوند بین کشاورزی با با تبدیل کشاورزی سنتی و بسته به کشاورزی تجاری و افزایش تدریجی بهره

های تولیدی در خارج از این بخش یابد. با گسترش این پیوند، نیاز بخش کشاورزی به نهادهدیگر اقتصادی گسترش میهای بخش

کننده شهری به تریج تر و مورد تقاضای مصرفهای متنوعهای تبدیل مواد خام کشاورزی به فرآوردهشود و فعالیتبیشتر می

کند و بدین از تولید مواد خام کشاورزی، اشتغال و درآمد بیشتر ایجاد می های قبل و بعدیابد. گسترش فعالیتگسترش می

شود. در کشورهای پیشرفته، اگرچه سهم کشاورزی در اشتغال و تولید های کشاورزی بیشتر میترتیب، ارزش افزوده فرآورده

به کشاورزی نسبتا زیاد و در حال  های دیگر و فرعی وابستههای دیگر کم است، سهم فعالیتناخالص ملی در مقایسه با بخش

 (.2831افزایش است )سلطانی و نجفی، 

 



 

 گیرینتیجه

رسیم با توجه به موضوعات ارائه شده در مورد تاثیرات کشاورزی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی به این نتیجه می

شغل برای افراد و عدم خروج ارز از کشور در صورت  که کشاورزی با توجه به اهمیت زیاد آن در حوزه اقتصاد و به ویژه در ایجاد

خودکفا بودن، باید بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد. در کشور ما هنوز تراز تجاری کشاورزی منفی است و با توجه به وجود 

با استفاده از خاک حاصلخیز و همچنین چهار فصلی بودن کشور باید در جهت مثبت کردن تراز تجاری این حوزه تالش کرد تا 

ها نیز خودکفایی به های اقتصادی کشور کمک کرد و سعی شود در سایر حوزهدرآمدهای ارزی ناشی از این حوزه به سایر حوزه

خورد عدم وابستگی به اقتصادهای دست آید. یکی از اصول مهمی که در اقتصاد مقاومتی بیشتر از هر اصل دیگری به چشم می

توان با خودکفا شدن در امر کشاورزی به این هدف واال دست یافت. کشور ما از بعد از انقالب با و می غربی و دشمنان کشور است

کند که برای ادامه حیات کشور و به دست آوردن رفاه اقتصادی بیشتر و عدم وابستگی به ها دست و پنجه نرم میانواع تحریم

ها تا رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی تالشدنیای خارج کشور باید به کشاورزی توجه بیشتری شده و 

 همچنان ادامه یابد.
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